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Wystąpienie 

Prezesa NWŚD 

w czasie spotkania z  kandydatami na radnych miasta Rybnika 

startującymi w w ramach Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny Śląski Dom  

odbytego  w dniu 20 października 2014 r.  

Witam wszystkich zebranych, dziękuję za wsparcie naszego komitetu wyborczego i wyrażam 

nadzieję , że przekazując w  skrócie informacje  o zbliżających się wyborach samorządowych 

spowoduję jeszcze większą aktywność na rzecz osiągnięcia sukcesu wyborczego.   

Zarząd Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom po dogłębnej analizie, postanowił desygnować 

mnie jako kandydata do sejmiku województwa śląskiego w najbliższych listopadowych wyborach. 

Postanowienie to wynikało z następujących  uwarunkowań: 

1. pomimo usilnych i stanowczych działań na przestrzeni wielu miesięcy , prowadzonych przez 

NWŚD ,a związanych z działalnością Rady Górnośląskiej w aspekcie wyborów, Rada to nie podjęła 

żadnych decyzji w sprawie wspólnego udziału w wyborach organizacji wchodzących w jej skład, 

2. prasa informowała, a władze RAŚ oraz  Związku Górnośląskiego to potwierdzały, że organizacje 

te zamierzają startować w wyborach samorządowych oddzielnie. 

W późniejszym czasie okazało się, że Związek Górnośląski wycofał się z udziału w wyborach. 

3. z kolei władze RAŚ wykluczyły możliwość mojego startu w wyborach z ich listy, 

4. wyborcy w liczbie ponad 2200 osób dwukrotnie poparli moją kandydaturę w tegorocznych 

wyborach uzupełniających do Senatu w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców Kochających 

Śląsk.  

Otrzymałem wiele próśb i wyrazów poparcia od tych wyborców, aby startować do sejmiku 

województwa śląskiego. 

Zaufanie tak znacznej liczby wyborców zobowiązywało mnie do szukania rozwiązania w miarę 

optymalnego, którego przeważająca liczba moich sympatyków  byłaby gotowa zaakceptować, 

5. samodzielny start w wyborach do sejmiku Komitetu Wyborczego Nasz Wspólny Śląski Dom 

wiązał się z dwoma zasadniczymi, nie dającymi się wykluczyć negatywnymi przesłankami : 

1/  duże prawdopodobieństwo nie osiągnięcia 5 procentowego progu wyborczego, 

2/  rozbicie głosów lokalnych patriotów , na kandydatów kilku pro śląskich komitetów wyborczych, 

uniemożliwiałoby na pewno zdobycie przez nich 4 lub więcej  mandatów . 

Również nie osiągnięcie w tej sytuacji progu wyborczego przez ani jeden komitet wyborczy  

byłoby  dość realne. 

6. w powyższym stanie zaszłości , zgłoszono mi propozycję startowania w ramach Komitetu 

Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy JKM gwarantując dobre drugie miejsce na liście w okręgu 

numer 3 , w znacznej mierze terytorialnie większym  niż  okręg nr 73 w wyborach uzupełniających 

do Senatu. Przypominam , że ponad dwa tysiące wyborców , dwukrotnie w 2014 roku poparło tam 

moją kandydaturę w wyborach do Senatu zgłoszoną przez KWW Kochających Śląsk. 

7. Podejmując decyzję startowania w wyborach do sejmiku wojewódzkiego w ramach Komitetu 

Wyborczego KNP JKM , Zarząd NWŚD w tym  ja osobiście uwzględniliśmy następujące przesłanki: 

  1/ był to  komitet wyborczy  oferujący nam start w wyborach do sejmiku  na    korzystnych  

warunkach,   

  2/ nasze zaproszenie do współpracy wyborczej w sposób egoistyczny  zignorowały wszystkie 

stowarzyszenie mające koła terenowe na terenie Rybnika , 

  3/    komitet ten ma  w swoim programie wyborczym między innymi następujące zadania 

realizacyjne : 

likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków / składek / pochodnych,  

obniżka podatku VAT do minimum wymaganego umowami międzynarodowymi . W Polsce VAT na 

węgiel wynosi 23 procent i jest najwyższy w krajach Unii Europejskiej. 

obniżenie akcyzy ,zwłaszcza na paliwo / węgiel .                                                      

Wprowadzenie w życie tych postulatów uratowałoby górnictwo węgla kamiennego przed 

bankructwem , czyniąc je rentownym w wieloletniej perspektywie czasowej. W praktyce 

oznaczałoby to wzrost eksportu węgla, zmniejszenie jego importu oraz ogólny wzrost popytu na 

węgiel, czego konsekwencją byłoby wstrzymanie procesu zamykania kopalń , a nawet 

uruchomienie wydobycia od dwóch do czterech kopalniach. 
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4/ prezes Kongresu Nowej Prawicy JK Mikke , jako jedyny liczący się w skali ogólnokrajowej 

polityk głosi, że brak konkurencyjności polskiego węgla wynika z obciążeń podatkowych , a nie 

wyłącznie z przyczyn tkwiących w górnictwie, 

5/ Kongres Nowej Prawicy jest za wzrostem samorządności / autonomii/ oraz dostrzega w sposób 

prawidłowy zaszłości historyczne dotyczące Śląska , przemilczane przez inne partie. 

6/ KW KNP &#x2026; ma poparcie wyborców  zapewniające przekroczenie progu wyborczego w 

wyborach do sejmiku. 

8. Podkreślam, że : 

jestem kandydatem bezpartyjnym , niezależnym, o stałych  poglądach czego dowodem jest cała 

moja działalność społeczna, a współpraca z partią KNP JKM obejmować będzie wyłącznie problemy 

które wyszczególniłem,  z którymi się zgadzam i realizacja których  służyć będzie pomyślności 

mieszkańców Śląska , 

w rozdziale mandatów w ramach danego komitetu wyborczego decydująca jest liczba uzyskanych 

głosów poparcia , a nie miejsce na liście , 

głosowanie na mnie kilku tysięcy wyborców , co gwarantuje mi uzyskanie mandatu , nie będzie 

miało zasadniczego wpływu na przekroczenie  przez pro śląskie komitety wyborcze progu 

wyborczego w wyborach do sejmiku , czyli uzyskanie przez nich około 100 tysięcy  głosów . 

9. Sprawy wyborów do Rady Miasta Rybnika są zapewne znane, dlatego wspomnę tylko , że 

Komitet Wyborczy Nasz Wspólny Śląski ma zarejestrowanych 31 kandydatów na radnych we 

wszystkich okręgach, jak następuje : 

okręg 1-  pięć, 

okręg 2-  dwanaście, 

okręg 3-  siedem, 

okręg 4-  siedem. 

Największa liczba kandydatów w okręgu drugim to głównie zasługa popierającego nas w wyborach 

Stowarzyszenia Sprawiedliwość i Prawda w rejestracji, a w szczególności członka Zarządu SiP 

Artura Oleksińskiego. 

10. Członkami niemal wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych w Rybniku będzie około 65 

osób zgłoszonych przez nasz komitet wyborczy. 

11. W dniu dzisiejszym KW Nasz Wspólny Śląski Dom otrzymał numer 26 .  

12. Zakładam, że aby przekroczyć 5 procentowy próg wyborczy w wyborach do Rady Miasta , 

niezbędne będzie , aby wszyscy kandydaci otrzymali razem  około 3 tysiące głosów , czyli średnio 

rzędu 100 głosów  każdy kandydat.                                                                      Wspólnym 

wysiłkiem jesteśmy w stanie uzyskać wystarczające poparcie wyborców i wprowadzić naszych 

kandydatów do Rady Miasta !! 

13. Usilnie proszę o zapoznanie się z stroną internetową www.nwsd.pl oraz Facebookiem Naszego 

Wspólnego Śląskiego Domu ; rozpowszechnianie i popieranie dokumentów tam zawartych. 

14. Dziękując za wszystkie działania  służące powodzeniu w wyborach , zapraszam do dyskusji , 

której proponowana tematyka jest następująca : formy propagowania KW NWŚD i jego 

kandydatów, finansowanie kampanii wyborczej, program i hasła wyborcze.  

 

/ -/ Paweł Helis 

 

 

 


